richtlijnen
vogelnestkasten

Beste bewoners,
Fijn dat jullie de natuur een handje willen helpen door het plaatsen van vogelnestkasten. Eén van de
voordelen van het ophangen van vogelnestkasten is dat het bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad.
Bovendien help je mee aan de beheersing van de eikenprocessierups. De kasten worden namelijk ook
gebruikt door vogels die de eikenprocessierups eten. Onder bepaalde voorwaarden mogen deze kasten
worden opgehangen aan bomen van de gemeente. Die voorwaarden leggen we graag uit.
Kijk eerst of je de vogelnestkasten aan je huis of aan een boom in je tuin kunt plaatsen.
Zo niet, dan mogen de kasten aan een gemeentelijke boom hangen. De stappen zijn als volgt.
1.	Kijk of er meer mensen in jouw buurt een dergelijk kastje willen. Er zijn minimaal twee initiatiefnemers
nodig. Je kunt dit ook als stichting, buurtvereniging of een vergelijkbare organisatie doen.
2. Geef de volgende gegevens aan de gebiedscoördinator:
▪ c ontactgegevens van één van de initiatiefnemers,
▪ het aantal kasten dat wordt opgehangen,
▪d
 e locatie van de kasten (globaal) op een kaart,
▪ antwoord op de vraag of er wel of niet gecontroleerd wordt of er (en welke) vogels in de kasten zitten.
3. Hou de kasten schoon en veilig en laat de buurtbewoners weten dat er vogelnestkasten zijn opgehangen.
Het ophangen van de vogelnestkasten
1.	Bevestig de kasten op een boomvriendelijke manier, bijvoorbeeld met een (houten) spijker, een schroef
of een ophanghaak.
2.	Door de kasten niet aan een eik te hangen, maar aan een boom in de buurt van een eik voorkom je dat
eikenprocessierupsen nesten gaan maken in of onder de vogelnestkasten. Hierdoor levert het schoonmaken van de kasten minder risico’s op. Het kiezen van geschikte bomen is dus erg belangrijk.
3. Kies bomen met een minimale diameter van 30 centimeter, gemeten op een hoogte van 1,30 meter.
4. Zorg ervoor dat de kasten een natuurlijke “houten” uitstraling hebben, zijn genummerd en de
contactgegevens van een aanspreekpunt bevatten.
5.	De vogelnestkasten mogen niet worden opgehangen ter compensatie van schade die is ontstaan bij
eerdere werkzaamheden aan bijvoorbeeld gebouwen of gebieden. Daar gelden aparte regels voor.
Het is goed om te weten dat de gemeente de kasten zonder melding mag verwijderen, bijvoorbeeld als er
een boom gesnoeid of verwijderd moet worden. De gemeente hoeft de kasten daarna niet terug te geven
aan de initiatiefnemers.

En let ook hierop:
1. Hang de kasten niet in de volle zon en zorg dat er geen regen in kan vallen.
2. Richt de opening van de kasten bij voorkeur naar het noordoosten of zuidoosten.
3.	Zorg ervoor dat vogels niet belemmerd worden wanneer ze de kasten in willen vliegen.
Hang de kasten dus niet direct achter takken.
4.	Gebruik kasten waarvan de plankjes ongeveer 1,5 centimeter dik zijn. Als de plankjes dikker of dunner
zijn, wordt het binnen te warm of te koud. Gebruik altijd onbehandeld hout, schilder nooit de binnenkant
van de kasten.
5. Zorg ervoor dat de kasten makkelijk open te maken zijn. Zo kan je ze goed schoonmaken.
6. Zorg ervoor dat het gat van de kast een diameter heeft van 3 tot 5 centimeter en vlak onder de bovenzijde zit.
7.	Vogelnestkasten kunnen het hele jaar worden opgehangen. In de herfst komen de vogels alvast een kijkje
nemen. In de winter kunnen de kasten gebruikt worden als winterverblijf.
8.	Maak de kasten elk najaar helemaal leeg en spoel ze om met heet water als erin gebroed is. Als er huismussen in hebben gezeten, dan hoeven de kasten niet schoongemaakt te worden, want dat doen ze zelf.
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Het is beter om losse kasten op te hangen in plaats van de
zogenaamde mussenflats (kasten met meerdere compartimenten).

